
Intervju z evroposlankama Ireno Jovevo in Tanjo Fajon 

 

OD NOVINARSKEGA MIKROFONA DO PARKETA 

BRUSELJSKEGA PARLAMENTA 
 

Bliža se 9. maj in z njim Dan Evrope, ko se simbolno spominjamo ideje združevanja držav v Evropsko 

unijo. V okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta  sva intervjuvala evroposlanki mag. 

Tanjo Fajon (SD/S&D)  in Ireno Jovevo (LMŠ/Renew Europe). Pogovor je tekel o njuni novinarski in 

politični karieri, o delovanju in vključevanju mladih v Evropsko unijo ter o tem, kako je na stabilnost 

vplivala realnost pandemije.  Govorili smo tudi o težkih preizkušnjah, ki sta zaznamovali njuni življenji. 

 

Pripravila: Amanda Amon in Vid Vehovar, ambasadorja Evropske šole 

■ Obe sta začeli svojo kariero kot novinarki. Če začnemo pri vas, gospa 

Fajon, začeli ste  kot novinarka na radijski postaji Radio Glas, nato pa 

jo nadaljevali na Radio televiziji Slovenija, vrsto let ste delali tudi kot 

dopisnica iz Bruslja. Zakaj ste se odločili za novinarski poklic in kakšen 

vpliv je pri tem imel vaš oče, ki je bil prav tako novinar? 

Oba starša sta delala na televiziji, oče kot novinar in urednik, mama kot 

montažerka. Doma smo brali časopis, gledali poročila, starša sta se družila s 

kolegi novinarji. Nekako zrasla sem med novicami in najbrž je to vplivalo 

name, da sem se odločila za študij novinarstva. 

■ Gospa Joveva, vi pa ste svojo novinarsko pot začeli na STA, pri kateri 

ste poročali o zunanjepolitičnih, evropskih temah, migracijah, 

arbitraži. Za svoje neodvisno in kritično delo ste prejeli prestižno 

novinarsko nagrado Watchdog za debitantko leta. Kaj pa je bil vaš 

povod za prihod v novinarstvo? 

Iskreno povedano, pred odhodom na študij nisem imela nekih hudo 

dodelanih načrtov, kaj in kako bi. Vedela sem, da želim na eno od smeri 

družboslovja, izbrala sem mednarodne odnose zato, ker me je izmed vseh 

‘ponujenih’ smeri najbolj pritegnila. Kar se novinarstva konkretno tiče, pa je 

bilo to, da sem sploh pristala med novinarji, splet (srečnih) okoliščin. Vedno 

sem zelo rada pisala, res obožujem slovenščino (malo sem tudi »grammar nazi«, 

smeh), hkrati pa me je vedno zanimalo aktualno dogajanje doma in po svetu, 

zato sem se leta 2011, še kot študentka, odzvala na razpis na Slovenski 

tiskovni agenciji. Tam sem ostala štiri leta, nato pa sem (prav tako za štiri leta) 

odšla v notranjepolitično redakcijo na POP TV. Obe službi sta mi prinesli 

ogromno znanja in izkušenj, vsaka po svoje in vsaka svoje. Vse ostalo je 

zgodovina.  

■ Pa če ostanemo pri, vas gospa Joveva. V politiko ste kot nosilka liste 

stranke takratnega premierja vstopili leta 2018. Kaj je botrovalo vašemu 

vstopu v politiko in kakšno prihodnost pripisujete svoji politični poti? 

Kako se je spremenil vaš pogled na delovanje in učinkovitost Evropske 

unije? 

Med opravljanjem novinarskega dela sem na terenu videla in doživela res 

ogromno vsega. Ogromno zgodb, takšnih in drugačnih, lepih, uspešnih, 

žalostnih, težkih ... Ker sem pokrivala tudi politične teme, sem seveda tudi 

tam videla in doživela marsikaj. In tudi sama sem (bila) razočarana nad delom 

politike kot takim, videla sem jezo in nekako razumela apatijo ljudi, predvsem 

mladih, do katerih se je marsikdo obnašal pokroviteljsko. Velikokrat sem 

pomislila »pa kako se lahko tako obnašajo« ali »pa a se res tako zelo ne da 

doseči nekih nujnih sprememb na bolje« in podobno. Kljub temu nikoli nisem 

razmišljala v smeri, da bi dejansko vstopila v politiko. A kaj storiš, če dobiš 

priložnost in veš, o čem vse si razmišljal, torej kaj vse je narobe in kaj vse bi 

se dalo, da politika potrebuje dobre zglede, predvsem mlade – za mlade ... 

Preprosto nisem mogla reči ne. Želim pokazati in dokazati ljudem, da nis(m)o 

vsi politiki slabi, elitistični, arogantni in manipulativni. Še vedno torej želim 

služiti ljudem, le da sem se iz vloge opazovalke in poročevalke premaknila na 

polje, kjer lahko aktivno pripomorem k spremembam. Prej sem o njih 

poročala, zdaj jih imam priložnost sooblikovati. Če bi bila zadovoljna s tistim, 

kar imamo (ali kar smo imeli, če hočete) v evropski politiki, pa nikoli ne bi 

kandidirala, ker mi ne bi bilo treba. 

Iskreno povedano, pa medtem ne razmišljam o svoji prihodnosti na tak način, 

kot ste vprašali, ker nihče ne ve, kaj bo in kako bo. Karkoli že bo, pa si želim 

predvsem ostati taka, kot sem, zvesta sebi ter posledično volivkam in 

volivcem. Želim, da ljudje vidijo, da se res trudim. Želim dokazati, da se da 

storiti marsikaj in da ne dobimo vsi politiki tako imenovane »višinske bolezni«, 

da torej ne odletimo nekam v nebo in pozabimo na vse, kar smo govorili in 

obljubili. 

Moj pogled na delovanje in učinkovitost Evropske unije pa se sicer ni kaj dosti 

spremenil. Vsi se zavedamo, da je Unija ogromna skupnost popolnoma 

raznolikih držav, ki zagovarjajo različna stališča pri obravnavanih tematikah. 

To je v temelju naše skupnosti tako prednost kot pomanjkljivost. Prednost 

predstavlja širok vidik sprejetih odločitev, ki so bolj celostne in prilagojene, 

tako da so sprejemljive za vse države članice. A sprejemanje takšnih odločitev 

je pogosto zelo zapleten in dolgotrajen proces, kar v osnovi pomeni, da se 

Unija odziva zelo počasi. To je negativno, predvsem kadar gre za odzivanje 

na aktualne razmere, kjer gre opaziti, da Unija, na mednarodni in svetovni 

ravni, pogosto zaostaja. To me (še vedno) zelo moti, kljub temu pa je treba 

priznati, da je se lansko leto EU na pandemijo odzvala dokaj hitro in dokaj 

dobro. 

■ Gospa Fajon, kako pa ste se vi odločili podati v politične vode in 

kandidirati kot evroposlanka Socialnih demokratov? Pa morda enako 

vprašanje tudi za vas, kako se je spremenil vaš pogled na delovanje in 

učinkovitost Evropske unije? 

V politiko me je splet okoliščin popeljal komaj nekaj mesecev pred prvo 

izvolitvijo v Evropski parlament leta 2009, ko me je tedanji predsednik 

Socialnih demokratov povabil, naj kandidiram na listi SD. Po krajšem 

premisleku sem pristala, saj sem vedno odprta za nove izzive. Moja 

profesionalna pot je bila tudi prej že tesno prepletena s političnim življenjem 

in procesom sprejemanja odločitev v Evropski uniji, saj sem se kot novinarka 

in dopisnica nacionalne Radiotelevizije z evropsko politiko aktivno ukvarjala 

vrsto let, tudi v času vključevanja Slovenije v EU. 

Ni se spremenil moj pogled, še vedno menim, da je EU ena najnaprednejših 

povezav držav, spremenila pa se je EU – s širitvami v novem tisočletju in vse 

več glasovi je po eni strani pridobila trdnost in moč, po drugi pa je ravno 

zaradi tega šibkejša. Posebej se to pokaže v krizah, kot so bile denimo 

gospodarska, migrantska in sedaj zdravstvena, kjer to, da težko dosežemo 

soglasje – tudi zaradi okorne strukture in zapletenih zakonodajnih postopkov 

– hitreje pride do izraza.  Še vedno pa sem prepričana, da se lahko države EU 

z vsemi izzivi najuspešneje spopademo skupaj, solidarno. Verjamem tudi, da 
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lahko vsaka država, velika ali majhna, v evropski družini ohrani svojo 

identiteto, kulturo in vpliv. 

■ Evropski voditelji so vse bolj zaskrbljeni nad grožnjami in pritiski 

nad svobodo novinarstva v Sloveniji. Kakšen vpliv imata ustavitev 

financiranja Slovenske tiskovne agencije in napadi vladajočih politikov 

na novinarje, ki opozarjajo na nepravilnosti in korupcijo? Kako gledate 

na celotno situacijo kot nekdanja novinarka in ali ste bili tudi sami med 

opravljanjem novinarskega poklica tarča groženj zaradi kritičnega 

poročanja? Gospa Joveva … 

Irena Joveva: Grožnje in pritiski nad svobodo novinarstva v Sloveniji so v 

zadnjem letu res prešli v nove razsežnosti. Kot sem že večkrat poudarila: 

zaustavitev financiranja STA je protizakonita, napadi na novinarje pa so 

nedopustni. Oboje ima neposreden negativen vpliv na stanje demokracije v 

naši državi, saj je ta neposredno povezana z dostopom državljanov do 

ustreznega vira infomracij. In v Sloveniji je STA tista, ki predstavlja glavni 

informacijski vir. Vladni manever nesprejemljivega finančnega izčrpavanja 

STA temelji na želji po podrejanju medijev in zatiranju novinarjev, ki si 

drznejo kritično poročati o delovanju vlade. A ne smemo pozabiti, da je 

primarno delo novinarjev poročanje, tudi kritično, o dogajanju, saj so ravno 

novinarji tisti, ki opozarjajo javnost tako na pozitivne kot negativne odločitve, 

sprejete s strani politike. Bila sem novinarka na STA in lahko rečem, da me to 

dogajanje žalosti, ker je STA temelj novinarstva in osnova vsega. Svoboda 

medijev res postaja ogrožena tudi pri nas, ker se načrtno ustvarja ozračje 

sovraštva do novinarjev, načrtno se izrablja strah in občutek nemoči ljudi, 

načrtno se odvrača pozornost od resničnih težav. Jasno nam mora biti, da 

manipulacij in laži nikoli ne bomo mogli izkoreniniti, lahko pa jim ne 

verjamemo (več) in jim predvsem ne dajemo več možnosti prihoda na oblast. 

Nekih konkretnih groženj med opravljanjem novinarskega poklica sicer nisem 

bila tarča, vse je bilo po navadi zelo subtilno. Ob tem se je seveda vsakič našel 

kdo, ki je šel čez neko mejo kritike na nekem dostojnem nivoju, seveda je bil 

običajno to nekdo, ki se je skrival za anonimnim profilom na družbenih 

omrežjih, ne pa vedno. Ko sem poročala o politiki, je prednjačil predvsem en 

del politike s svojimi odzivi (to je ta, ki trenutno vodi vlado); ko sem poročala 

njim povšeči, so velikokrat delili moje prispevke po svojih kanalih, ko pa jim 

kaj ni bilo všeč, so me napadali. Toliko torej o tem, da nisem poročala 

profesionalno, če kaj, je potem ravno to dokaz, da sem. Konkretnejši napadi, 

z grožnjami vred, pa so se začeli z mojim vstopom v politiko, kar je bilo 

pričakovano. Na žalost. 

Tanja Fajon: Različni pogledi in prepričanja so seveda nekaj povsem 

normalnega, demokracija in svoboda medijev pa sta v nevarnosti, ko dejstva 

ali konstruktivni dialog zamenjajo laži in žaljiva, sovražna retorika.  Širjenje 

dezinformacij preko medijev v politični lasti, ki so namenjene izključno 

promoviranju strankarske ideologije in interesom njenih predstavnikov, je 

nevarno. Prav tako so nevarni nedemokratični poskusi utišanja javnih 

servisov, kot sta STA ali RTV. 

Kot novinarka nisem doživljala groženj, sem pa zaskrbljena nad odnosom 

nekaterih vladnih voditeljev do novinarjev, ki ne poročajo po njihovem 

okusu. Svobodni mediji so eden od temeljev svobodne družbe. Danes je 

posamezniku na voljo ogromno informacij, ki jih je včasih težko preveriti, 

zato je toliko pomembneje, da imajo državljani široko in svobodno izbiro pri 

sestavljanju svoje podobe sveta in da se novinarji pri poročanju držijo etičnih 

in moralnih standardov svojega poklica, objektivnosti in nepristranskosti. 

■ Zakaj je pomembna EU in kaj prinese Sloveniji in nam državljanom? 

Kaj bi dejali tistim, ki nasprotujejo delovanju EU? Pa če začnemo 

tokrat pri vas, gospa Fajon … 

Tanja Fajon: Največja prednost EU se skriva ravno v njenem geslu – 

združeni v raznolikosti. Ena od najbolj otipljivih pridobitev EU je prostor 

brez meja in svoboda gibanja. Mladi imate kot državljani EU možnost 

usposabljanja in študiranja v kateri koli državi. Enotni trg dela odpira 

ogromno priložnosti za zaposlitev, pridobivanje novih izkušenj ter 

spoznavanje različnih kultur, tradicij in jezikov. Enotni trg vključuje tudi prost 

pretok blaga, storitev in kapitala. Slednje omogoča podjetjem lažje poslovanje 

in dostop do nacionalnih trgov vseh držav EU, večja konkurenčnost pa 

pomeni tudi večjo izbiro izdelkov in storitev. Verjetno si danes težko 

predstavljate življenje brez interneta in hitrega dostopa do informacij. EU ima 

tudi na tem področju zasluge, saj so se od leta 2007 cene gostovanja znižale 

za 90 odstotkov, od leta 2017 pa plačujemo domače cene, ne glede na to, kje 

v EU se nahajamo. Verjamem, da je med mladimi vedno bolj priljubljeno tudi 

spletno nakupovanje, še posebej v zadnjem letu. Ker živimo v EU, nas tako 

pri spletnem kot vsakdanjem nakupovanju ščitijo različni zakoni, namenjeni 

potrošnikom. Tako vam je na primer zagotovljena najmanj dveletna garancija 

za izdelke, kot so elektronske naprave, kupljene v EU, na spletu pa lahko 

kupujete blago iz drugih držav članic brez plačila carine. Pomembna 

pridobitev EU je tudi skupna valuta – evro.  

Irena Joveva: Evropska unija je skupnost, ki prinaša veliko pozitivnih stvari 

državljankam in državljanom Slovenije. Nekaterih pozitivnih vidikov smo se 

že tako navadili, da včasih pozabimo, da smo jih pridobili z vstopom v EU.  

Ena izmed takšnih je nedvomno največji enotni trg na svetu. Ta nam (v 

normalnih, nepandemskih okoliščinah) omogoča prosto gibanje znotraj 

ozemlja Unije, omogoča nam prenos kapitala, prodajo blaga brez omejitev, 

zagotavljanje storitev pod enakimi pogoji in nenazadnje nam omogoča, da 

živimo in delamo v katerikoli državi članici. Enotno delovanje držav članic pa 

pomeni, da smo vse države, povezane v skupnost, v mednarodnem okolju 

konkurenčne, kar neposredno vpliva na svetovno gospodarstvo in svetovno 

diplomacijo. Unija zagotavlja tudi izjemno visoke prehranske in okoljske 

standarde kakovosti, ki so med najvišjimi na svetu in se odražajo tudi v 

varovanju pravic potrošnikov. Zagotavlja pa nam tudi pomemben vidik 

varovanja človekovih pravic prek uresničevanja temeljnih ciljev in vrednot. 

Nenazadnje pa državam članicam preko različnih mehanizmov (evropski 

proračun, Sklad za okrevanje in odpornost, kohezija, ...) omogoča finančno 

podporo za razvoj in napredek. Tisti, ki nasprotujejo delovanju EU, se 

pogosto ne zavedajo v celoti, kakšno prednost imajo, da so del Unije. 

Navadno so nasprotniki tisti, ki se ne strinjajo z malim delom specifične 

sprejete zakonodaje, a zaradi te pogosto spregledajo celotno sliko. Dostikrat 

se tudi nasprotovanja Uniji, recimo s strani določenih 

državnikov/funkcionarjev, končajo v delu, ko prejmejo kakšna evropska 

sredstva; takrat je pa z EU vse v redu. Takšno obnašanje samo po sebi pove 

marsikaj. 

■ Ugiba se o več scenarijih o prihodnosti EU –  »Združeni smo močni, 
ločeni propademo,« je dejal Donald Tusk. Ob tem pa je trdnost EU 

zamajala tudi pandemija koronavirusa in jo postavila na, lahko bi rekli, 

nekakšno »življenjsko« preizkušnjo in razpotje. Kakšna je prihodnost 

EU skozi vaše oči? Gospa Fajon … 

Tanja Fajon: Pandemija COVID-19 je prinesla ogromno izzivov, 

gospodarske in psihosocialne posledice pa bodo vidne še dolgo. Pandemija je 

razkrila, kako smo medsebojno odvisni in kako pomembna je solidarnost in 

hitro ukrepanje, tudi finančno. Da bomo razpotje lažje prebrodili, bo državam 

članicam iz posebnega Mehanizma za obnovo in razvoj na voljo do 338 milijard 

evrov nepovratnih sredstev in 386 milijard evrov posojil. Od tega bo Slovenija 

upravičena do 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev ter 3,6 milijarde evrov 

posojil, skupno torej 5,2 milijarde evrov. Upam, da bomo ta denar  porabili 

za izgradnjo novih priložnosti – za Evropo, ki bo bolj zelena, digitalna, 

socialno pravična in prijazna vsem generacijam, trajnostno vzdržna in 

gospodarsko napredna. 

Irena Joveva: Pandemija je nedvomno postavila delovanje EU na glavo, a 

vseeno menim, da bo rezultat tega nepredvidljivega in težkega obdobja 

pozitiven. Pandemija nas je presenetila in nam prinesla nepredstavljive ovire, 

ki pa niso nepremostljive. Hkrati nam je pokazala številne obstoječe 

pomanjkljivosti, ki bi jih sicer težje prepoznali. A to se lahko, ob pravilnem 

ravnanju, preobrazi v pozitiven vidik. Od začetka spopadanja s pandemijo 

opozarjamo na pomen solidarnosti in skupnega delovanja, kar je edini način 

uspešne vrnitve v normalno stanje. O pozitivnem odzivu Unije na pandemijo 

priča predvsem sprejetje zgodovinskega Sklada za okrevanje in odpornost, ki 

polaga temelje za hiter izhod iz krize. Kljub temu, da pot ne bo lahka in ne 

bo brez ovir, iskreno verjamem, da lahko iz pandemije izstopimo še močnejši. 

■ Kakšna je vloga Slovenije pri snovanju politik EU in ali bi lahko 

Slovenija na tem področju naredila več? Kakšen je vajin pogled na 

slednje? 

Irena Joveva: Vloga Slovenije je pri snovanju politik EU enaka kot vloga 

ostalih držav članic – aktivno sodeluje pri oblikovanju na vseh ravneh in v 

vseh fazah zakonodajnega postopka. Kot sem že dejala, ravno ta vključenost 

vseh držav v snovanje politik pomeni sprejemanje kakovostne zakonodaje, ki 

ustreza vsem državam članicam. Menim, da Slovenija (pri čemer govorim o 

Sloveniji na splošno, ne izrecno o aktualni vladi) svoje interese dobro 

uveljavlja, a vendarle moram opozoriti, da uveljavljanje interesov pozameznih 

držav članic in delovanje na enostranski način ni pravilen način delovanja 

znotraj skupnosti. V Uniji smo združeni v svoji raznolikosti – kulturni, 

zgodovinski, jezikovni, nacionalni. Zato je ključno iskanje kompromisov in 

delovanja v celovitem, enotnem pogledu, saj navsezadnje vse sprejete 

odločitve vplivajo na vse države članice.  

Tanja Fajon: Slovenija je enakopravna država članica. Z vstopom v EU smo 

pridobili tako ugodnosti kot tudi nove odgovornosti. Število evropskih 

poslancev iz posamezne države članice je sorazmerno s številom njenih 

prebivalcev. Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopa 8 poslancev. Vsi smo 

zelo dejavni v svojih političnih skupinah in na različnih področjih aktivni 

soustvarjamo evropsko politiko. Tudi naši ministri imajo enakovredno vlogo 

drugim pri sprejemanju odločitev. Res pa je, da so države, posebej manjše, še 



uspešnejše, če znajo poiskati prave zaveznike in se za predloge boriti skupaj. 

Zato je pomembno, da imajo države jasne strateške interese. Tu bi Slovenija 

pogosto lahko bila bolj aktivna. 

■ Zakaj menite, da je pomembno, da smo mladi seznanjeni z 

dogajanjem v Evropskem parlamentu? Kako mladim približati 

pomembnost udeležbe na volitvah? 

Tanja Fajon: Poslanci v Evropskem parlamentu, ki je skupaj s Svetom 

zakonodajni organ EU, predstavljamo glas državljank in državljanov, zato 

nam je zelo pomembno, da mladi spremljate, komentirate in redno ocenjujete 

naše delo. Z vašim glasom ne vplivate samo na to, kdo vas bo predstavljal, 

ampak pomagate pri določanju stališč Evropskega parlamenta in aktivno 

sodelujete pri oblikovanju lastne prihodnosti. Z 9. majem začenjamo tudi s 

konferenco o prihodnosti Evrope, kjer lahko sodeluje vsak državljan. Na 

digitalni platformi lahko delite svoje mnenje, ideje, organizirate dogodek ali 

pa se kakšnega udeležite. Pomembno je, da veste, da vaše mnenje šteje in da 

lahko aktivno sooblikujete Evropo, v kateri želite živeti. 

 

Irena Joveva: Spremljanje dogajanja na celotni ravni EU, ne zgolj 

Evropskega parlamenta, ni pomembno samo za mlade, ampak je izjemno 

pomembno za vse člane družbe – tako starejše kot tudi mlajše generacije. 

Politike, sprejete na evropski ravni, se morajo implementirati v državah 

članicah, kar pomeni, da ima dogajanje na evropski ravni neposreden vpliv na 

življenje posameznic in posameznikov v članicah. Konkretno z vidika mladih 

je to pomembno zato, ker imate pred sabo celo življenje in sprejete odlčitve 

imajo (in bodo imele!) na vas resnično velik vpliv. Konkretno, na primer, na 

vas vpliva sprejetje zvišanja sredstev, namenjenih programu Erasmus+, ki vam 

še naprej omogoča opravljanje (vsaj dela) študija v tujini. Spremljanje 

dogajanja vam tudi omogoča neposreden vpogled v sprejete odločitve in 

priložnosti, ki vam jih daje EU. Kako mladim približati pomembnost politične 

participacije in udeležbe na volitvah, je vprašanje, katerega rešitev išče vsak 

udeleženec na političnem parketu. Sama menim, da bi se lahko participacija 

mladih povečala z boljšo in ustreznejšo izobrazbo o delovanju politike in o 

vplivu posameznikov nanje. Če bi se namreč mladi v resnici zavedali, kolikšno 

moč vplivanja na politično okolje in oblikovanje politik imajo, bi se v večji 

meri posluževali vseh oblik participacije, tudi volitev. Poleg tega pa je 

pomembna tudi iskrena in neposredna, normalna komunikacija politikov, o 

čemer sem že pisala v prejšnjih odgovorih; s terminom »neposredna in 

normalna komunikacija« mislim na dialog v smislu enakosti in 

enakopravnosti, ker politiki nis(m)o nič več vredni od vas ali kogarkoli 

drugega na tem svetu. 

■ Dovolite, da se na tem mestu ustavimo pri vas, gospa Joveva. Ker ste 

po narodnosti tudi Makedonka, ste bili velikokrat tarča žaljivk. Kako se 

s tem spopadate? Imamo kot družba »cepivo« proti sovražnemu govoru 

– spomnimo na motorno žago pred parlamentom, molotovko v hiši in 

utapljajočih se družbenih omrežjih v sovraštvu, grožnjah, frustracijah? 

S tem se spopadam tako, da se s tem niti ne spopadam (smeh). Na osebni 

ravni me to ne gane, ker si tisti, ki to pišejo, običajno ne zaslužijo nikakršnega 

osebnega odziva z moje strani – z izjemo tega, da jih seveda prijavim. Kaj 

drugega ni vredno. Je pa zelo žalostno, da je na tem področju vedno slabše in 

še bolj žalostno je, da je za to odgovoren del politike, ker (svojim) volivkam 

in volivcem daje zgled z nedostojnim, neprimernim obnašanjem in 

komuniciranjem. Jaz sem na svoje poreklo ponosna, nikoli ga nisem skrivala, 

a rojena sem v Sloveniji, moja domovina je Slovenija in odločno trdim, da 

sem večja Slovenka od tistih, ki me žalijo in se pri tem izgovarjajo na 

slovenstvo in domoljubje. Zame domoljub ni nekdo, ki to dokazuje s 

sovraštvom do drugih. 

Sovražni govor je univerzalni problem, a v družbi kot taki »cepiva« ali 

enotnega pristopa za boj proti sovražnemu govoru v resnici (še) nimamo. Gre 

za zelo občutljivo problematiko, ki jo je izjemno težko omejevati, ker se 

posamezniki, obtoženi posluževanja uporabe sovražnega govora, pogosto 

izgovarjajo na svobodo govora. Ampak vse ima svoje meje. Sovražni govor je 

definiran, zato svoboda govora ne more in ne sme biti izgovor za njegovo 

uporabo. Na ravni EU se močno borimo proti sovražnemu govoru, še 

posebej na spletu in družbenih omrežjih. Evropska komisija je denimo junija 

lani sprejela Kondeks ravnanja EU za boj proti nezakonitemu sovražnemu govoru na 

spletu. Seveda to še ni zadostna rešitev, je pa korak v pravo smer. 

■ Gospa Fajon, vaš strankarski kolega Dejan Židan je ob odstopu z 

vrha stranke dejal, da vas vidi kot naslednjo slovensko predsednico 

vlade, stranka SD pa pod vašim vodstvom vztrajno pridobiva na 

javnomnenjski podpori, vendar je do rednih volitev še nekaj časa. Se 

vidite v tej vlogi tudi vi? 

S prevzemom vodenja Socialnih demokratov sem prevzela veliko 

odgovornost do naših članov in državljank ter državljanov Slovenije. Vodenje 

SD sem prevzela z iskreno željo, da naredimo  spremembe na bolje – za prav 

vsakega prebivalca Slovenije. Ker si to zaslužimo. 

■ Življenje obeh je zaznamovala huda življenjska preizkušnja. Gospa 

Fajon, vaše življenje je močno spremenila diagnoza redke bolezni. 

Kako ste se spopadli s to diagnozo in z dejstvom, da ne boste mogli 

imeti otrok? 

Z diagnozo kronične mieloične levkemije sem se spopadla predvsem z veliko 

trmo in vztrajnostjo, da zmorem. Bolezen me je okrepila in resnično cenim 

življenje. Odločitev glede otroka sem sprejela po zelo tehtnem in težkem 

premisleku. Na koncu je prevladalo dejstvo, ki so mi ga povedali zdravniki – 

da bi med nosečnostjo, ker ne bi smela jemati zdravil, zelo verjetno ponovno 

zbolela, moj otrok pa ostal brez mame. 

 

■ Življenje vas, gospa Joveva, pa sta močno zaznamovala dva spontana 

splava. Kako sta spremenila vaše življenje in kako ste se spopadli s to 

izgubo? 

Drži. To je zelo boleča izkušnja, tako fizično kot psihično, ki je res ne 

privoščim nikomur. Mene sta obe izkušnji po eni strani naredili močnejšo, po 

drugi pa veliko bolj krhko recimo v tem trenutku, ko sem tretjič noseča. 

Tokrat je sicer, na srečo, vse v najlepšem redu, a se kljub temu precej bolj 

obremenjujem ravno zaradi preteklih dveh izkušenj. Z izgubami sem se 

spopadla tako, da sem pisala dnevnik in se o tem veliko pogovarjala predvsem 

s partnerjem. Odločila sem se, da bom »splavala« in te boleče izkušnje raje 

izkoristila za kaj dobrega: za ozaveščanje javnosti o splavih in o tem, da je 

prav, da se o tem govori, ker je pač dejstvo, da se vsaka nosečnost ne konča 

lepo in govoriti o tem ne sme biti noben tabu. 

■ Kot predstavnika ambasadorjev projekta EPAS na Šolskem centru 

Rogaška Slatina se vama zahvaljujeva za sodelovanje in vama želiva še 

veliko dobrih in pomembnih odločitev. Vam, gospa Fajon, pa ker 

devetega maja ne praznuje samo Evropa, ob vašem osebnem prazniku 

želiva vse najboljše.  Gospa Joveva, vam pa obilo zadovoljstva in veselja 

ob novem družinskem članu. 

Tanja Fajon: Hvala za čestitke. Tudi vam in vaši šoli želim veliko uspeha in 

dobrih odločitev. Povezujte se, sodelujte, bodite aktivni. Tako boste okrepili 

glas mladih. 

Irena Joveva: Najlepša hvala! Tudi vama, vsem vajinim sošolkam in 

sošolcem, učiteljicam, učiteljem, staršem, bližnjim ... Skratka res vsem želim 

vse dobro. Vi pa ostanite aktivni in radovedni. 
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